
Zápis o zkoušce
podle vyhl, č. 50l1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
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Jméno a příjmení:

Datum a místo nar.:

Bydliště:

Zkouška:

zaměstnavatel:

odborné vzdělání:
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Praxe na el. zařízení do 1 000 V:

nad 1 000 V:

hromosvody:

Celkové hodnocení zkoušky

Při ústnízkoušce obdžel otázky z ČSru a souvisejících předpisů:
a) Čsru rru 501,1o-1,33 15oo,33 1600, vyh|.50i1978 sb., vyhl.73l2o10 Sb.,
b) soubor TOO pro činnost organizace na el. zaťízeních,
c) první pomoci při úrazech elektrickým proudem, hašení požárůelzařízení.

vyHovĚL - 1pxlrďúer
Podle § 5 - 6 - ? §, vyhl.č. sotlg7|Sb, může být pracovník pověřen:

na elektrickém zařizení tř. A do 1000 V včetně hromosvodů{.,'[;
l

předseda zkušební komise:

1, člen zkušební komise:

2. člen zkušební komise:

Zdeněk Zavázal - RT

Jiří Jasný - OZO v ob|asti
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Evidenční číslo osvědčení: , qri t Vydáno pracovníkovi dne:
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osvňDčENí

Evidenční číslo : l0lI7

l0.7.1970, Ceská LípaLukáš Mika

rméno apříjmení

Bydliště : Leopoldova 2044122, Praha 4

vpracovním poměru u: OSVČ
(název a adresa)

odborné vzděléní,úso - elektro

Vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku dle §
v elektrotechnice a může b;ýt pověřen :

narození (datum a mísro)

praxe: 10 let

14 vyhl. č. 50i1978 Sb,, o odborné způsobilosti

1, činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost (§ 6 lyhl..) na : el. zaÍízení do 1000Vo tř. A, vč. hromo§vodů

b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.) na : xxx

c) pro řízení
- činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.) na : el. zaÍízení do 1,000V, tř. A, vč.

hromosvodů

- provozu (§ 8 lyhl.) na :

2. a) samostatným projektováním (§ l0 vyhl.) :

b) íízenímprojektovaní (1 0 vyhl.) :

xxx

xxx

xxx
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Razítko organizace

podpis odpovědného pracovníka
Datum :19.6.2O17


